
 

 

22/08/2020 
 באלול תש"פ ב

 בית הספר "יהודה המכבי"הורי לכבוד: 

 

 ות וברכות לקראת שנת הלימודים תשפ"אהודע

 הורים יקרים,

 

הקיץ מגיע לסיומו ואתו החזרה לספסל הלימודים, זה הרגע בו כולנו עושים הכנות אחרונות לקראת 

 פתיחת שנת הלימודים, מרגשת, קצת אחרת ומיוחדת בדרך שלה. 

 

 .לאור תהליכי ההערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ״א ,במצב הקיים ברצוננו לשתף אתכם, לעדכן

זאת הלך כל זמן חופשת הקיץ, מס על שיתוף הפעולה וההערכות ב"ברצוני להודות לצוות ניהול ביה

הנדרש בסדירויות המותאמות  "פבכדי שנוכל לפתוח את שנת הלימודים ע, המתווים המשתניםעקב 

  תוך שמירה על מוגנותם ובריאותם באופן המיטבי. ,לתלמידנו

 

 בהשתתפות ההורים:בבית הספר י האירועים המרכזיים שיערכו בתקופה הקרובה תאריכ

 הסבר שעות תאריך אירוע

  אסיפת הורים ראשונה
 (zoomכיתה א' )

מפגש כיתתי של ההורים עם  20:00 26/8יום ד', 
 .מחנכי הכיתות

  אסיפת הורים ראשונה
 (zoom) 

 20:00ג' -שכבות ב' 27/8יום ה', 
 20:30ו' -שכבות ד'

מפגש כיתתי של ההורים עם מנכי 
 הכיתות.

כיתתי ראשון מפגש 
 לכיתות א'

פגישה עם מחנכי הכיתות על פי  9:00-10:30 30/8יום א', 
 מתווה הקורונה.

סיור היכרות לקראת שנת  9:00-10:30 31/8יום ב',  סיור היכרות שכבה ב'
 הלימודים.

שעות הגעה לפי שכבות יימסרו   1/9יום ג'  פתיחת שנת הלימודים
 בהמשך.

 

מרכזיים לתקופה הקרובה ובהמשך נעדכן בנוגע לתאריכים  םשל אירועיאציין כי מדובר ברשימה 

  נוספים .

ויכול להיות שלקראת התאריכים נעדכן לגבי שינוי במסגרת  השעות הרשומות הן משוערות בלבד

במידה ונאלץ לשנות את התאריכים תצא הודעה  הזמן או המיקום בהתאם להנחיות התקופה.

 מסודרת.

 

 



 

 

 

 

  מנהל חדש

ואת  zoom) -אני מתחיל את דרכי בציפייה גדולה לפגוש אתכם )גם אם המפגש הראשון יהיה ב היום

את  קבל ממנובימים האחרונים נפגשתי עם אדר על מנת ילדיכם ומחכה לשיתוף הפעולה בינינו. 

 בהצלחה לאדר ארד בתפקידו החדש.. המידע בנוגע לבית הספר

 

 הקורונהאורחות החיים בבית הספר בתקופת 

אנו רואים חשיבות עליונה לשמור על בריאותם וביטחונם של תלמידנו. בימים הקרובים נשלח לכם 

אגרת המרכזת בתוכה את אורחות החיים בבית הספר בתקופה זו. במסגרת המגבלות אנו נערכים 

 למתווה הלימודים הבא:

 .בכיתות רגילות 12:45ב ילמדו חמישה ימים בשבוע עד -כיתות א .1

 .קבוצות בפיצול לשתי 12:45ילמדו חמישה ימים בשבוע עד   ד-כיתות ג .2

ו בחדרים פנויים -של כיתות המתווה הלימוד אנו עושים מאמץ לסכם את בימים אלו  .3

פגוש את תלמידי השכבות הבוגרות הסמוך )ברח' לואי מרשל( מתוך כוונה ל בקונסרבטוריון

 .ביום ו' בבית הספר ימים בקונסרבטוריון ויום לימודים נוסף  2-3

יוקדשו ללמידה מרחוק בשילוב שיעורי וידאו סינכרוניים )זום( ומטלות לביצוע  יתר הימים

 .עצמאי

 

 

 מענה רגשי חברתי ברוח בית הספר

לחזק את  מתוך הצורך וההבנה כי תלמידנו לא התראו מזה זמן וההבנה כי תפקידו של בית הספר

החברתיים, גם מרחוק ם את השנה בעידוד המיומנויות והקשרינחל  והקהילתיים, הקשרים החברתיים

  וגם מקרוב.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 סיום יום הלימודים הראשון

כבכל יום. בית הספר יהיה פתוח להגעת  08:00, עתיד להיפתח בשעה 1/9יום הלימודים הראשון, 

כל כיתה תקבל עדכון לקראת תחילת שנת הלימודים ממחנכי הכיתות . 07:30תלמידים מהשעה 

יום הלימודים הראשון . ,בהתאם להנחיות הקורונה ,לגבי אזור הכינוס הכיתתי ושעות הגעה מדויקות 

  מסגרת הצהרון תחל בשעה זו. .12:00יסתיים בשעה 

 

 וב' בהצלחה לכיתות א'

אנחנו נרגשים ומצפים לקבל את פניהם עם , לכיתה א'למידי כיתות א' עם העלייה חל הצלחה לתנא

הכניסה שלהם בפעם הראשונה אל בית הספר. השנה מצטרפים אלינו גם תלמידיי שכבה ב' וגם להם 

 מחכים לבואכם. -זו תהיה התחלה חדשה

 

 טקס פתיחת שנת הלימודים

וגוסט. האחרון של אסוף השבוע טקס חגיגי במסורת היא בבית ספרנו, לקבל את תלמידי כיתות א' ב

לצערנו, לא נוכל לקיים טקס כפי שהיה נהוג בעבר אבל חשוב לנו להעניק לתלמידים כניסה חגיגית. 

אנחנו נעדכן בהמשך את הוריי שכבה א' לגבי קבלת הפנים לשכבה שתתבצע בצורה מדורגת עם 

 נוכחות הורים לפי מסגרות זמנים שיוגדרו לכל כיתה.

 

 מספר תזכורות 

 לבית הספר מגיעים התלמידים עם תיקים קטנים ולא ילקוטים גדולים וכבדים.  -

תלבושת בית הספר היא חולצה חלקה בצבע אחיד כלשהו. יש להקפיד על נעליים או סנדלים  -

 האוחזים את כף הרגל במלואה משיקולי בטיחות.

 

 בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

 איתי סוקולובר

 "יהודה המכבי" ת הספרמנהל בי

 

 


